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 NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA “C” DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,   VETO PARCIALMENTE 
O PROJETO DE LEI N° 550/2010 QUE “DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

PARA O EXERCÍCIO DE 2011.” 
 J. PUBLIQUE-SE

CAMPINAS, 28 DE DEZEMBRO DE 2010.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL
OFÍCIO Nº 548/2010.
 Assunto : Encaminha razões de veto parcial ao projeto de lei nº 550/2010 que “Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Campinas para o exercício de 2011.”
 SENHOR PRESIDENTE: 
Comunicamos a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que nos conferem os artigos 50, alínea “c”, 51, “caput”, e 75, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolvemos 
opor veto parcial ao projeto de lei nº 550/2010 que “Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Campinas para o exercício de 2011.”
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo, o qual foi encaminhado à alta deliberação dessa Egrégia Câmara, tendo sido aprovado com as emendas de fl s. 78, 86, 90, 
135, 136/137, 138/139, 140/142, 143/145, 146/147, 148/159, 151/153, 160/163, 164/ 166, 167/169, 170/172, 173/175, 176/177, 178/180, 181/182, 183/185, 186/187, 188/190, 
191/192.
Todavia, razões de ordem constitucional, legal e técnicas recomendam o veto às emendas acima citadas.
De início, entendemos oportuno tecer breve consideração sobre o tema, tendo como base a Constituição Federal e as demais leis federais que regem o assunto.
A Constituição Federal dispõe em seu art. 165 que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 
No que tange ao orçamento anual, o § 5º do referido art. 165 especifi ca o objeto da lei orçamentária anual da União.
A proposição em tela, nos termos do art. 166, § 3º da Lei Orgânica do Município, observados os preceitos correspondentes da Constituição Federal, dispõe sobre o Orçamento 
Anual, que compreende o orçamento referente ao Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público; o orçamento de investimentos das empresas em que o ente político detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, inclusive o 
orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.
A Lei Orçamentária Anual é o instrumento de programação das ações que serão executadas e que viabilizará a concretização das situações planejadas no Plano Plurianual, de 
modo a transformá-las em realidade, obedecida a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Os critérios para elaboração da Lei Orçamentária Anual estão contidos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no Estatuto da Cidade, na Lei nº 4.320/64, 
nas Portarias nº 339/01 e 303/05, da Secretaria do Tesouro Nacional, na Portaria nº 42/99, do Ministério do Orçamento e Gestão, na Portaria nº 163/01, do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão e nas demais legislações aplicáveis à matéria de fi nanças públicas. 
Cumpre assinalarmos que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 166, § 3º, inciso I, veda a aprovação das emendas que forem incompatíveis com o Plano Plurianual, 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de estabelecer restrições específi cas ao poder de emendar o projeto de lei orçamentária,  verbis :
Art. 166 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Con-
gresso Nacional, na forma do regimento comum.
§ 1º - Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fi scalização orçamen-
tária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacio-
nal.
 § 3º  As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifi quem somente podem ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
100. transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
A Constituição do Estado de São Paulo reproduziu a vedação acima mencionada em seu artigo 175, §1º, inciso I, prescrevendo que as emendas ao projeto de lei do orçamento 
anual somente serão admitidas desde que sejam compatíveis com o plano plurianual.
Nesta mesma linha de raciocínio, a Lei Orgânica do Município de Campinas, em seu artigo 168, §1º, inciso I, acompanhou as vedações constitucionais, enunciando que somente 
poderão ser admitidas as emendas compatíveis com o PPA.
Destarte, constata-se que a Constituição Federal de 1988, a Carta Estadual e a Lei Orgânica do Município de Campinas não admitem que as emendas ao projeto de lei orçamen-
tária incompatíveis com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o texto do projeto de lei orçamentária sejam admitidas ou aprovadas, demonstrando, 
assim, que o ordenamento jurídico rechaça a possibilidade de admissão e aprovação de emendas contrárias ao planejamento orçamentário.
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Vale lembrarmos, ainda, que o modelo orçamentário brasileiro dispõe que compete ao Plano Plurianual - PPA estabelecer o planejamento de longo prazo, por meio dos progra-
mas e ações do governo, enquanto a Lei Orçamentária Anual - LOA deve fi xar o planejamento de curto prazo, ou seja, materializa anualmente as ações e programas a serem 
executados por meio dos projetos, atividades e operações especiais. Sendo certo que à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO cabe o papel de fi rmar a ligação entre esses dois 
instrumentos, destacando do PPA os investimentos e gastos prioritários que deverão compor a LOA, condicionando também sua elaboração.
Nesse contexto, convêm destacarmos que incumbe ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no uso das atribuições inseridas no Constituição Estadual e na Lei Comple-
mentar nº 709/93, em seu artigo 2º, avaliar a execução das metas previstas na Lei Orçamentária Anual, como também, normatizar a padronização das estruturas dos códigos 
contábeis, além dos procedimentos para a elaboração desta peça de planejamento.
Assim, o Tribunal de Contas do Estado, por meio da uniformização das estruturas de dados contábeis, implementa a almejada racionalidade nas atividades e controles orça-
mentários, fi nanceiros e patrimoniais, englobando atividades relacionadas à previsão de arrecadação, programação fi nanceira e a correta aplicação de recursos vinculados, em 
consonância com o artigo 8º, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de atender ao comando de escrituração da contabilidade, preconizado pelo artigo 50, 
inciso III, da referida Lei Complementar nº 101/00.
A estruturação do conjunto de códigos contábeis foi constituída sobre algumas premissas que indicam sua lógica, tais como, detalhamento das informações contábeis por meio 
de contas correntes, visando dar maior individualização e precisão às receitas e aos gastos realizados pelo Poder Público, sendo certo que esta padronização dos códigos está 
baseada no Plano de Contas da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme previsão contida no artigo 18, inciso VII, da Lei nº 10.180/01, combinado com o artigo 50, § 2º da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, e nas determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que é determinante para a clareza e aplicação da Lei Orçamentária.
Por outro lado, necessário ressaltarmos que a compatibilização da lei orçamentária com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias visa orientar a integração dessas 
peças orçamentárias, no contexto de um sistema único, planejado, transparente, de tal sorte que os programas e ações governamentais previstos nas peças anteriores sejam 
assegurados no Orçamento Municipal.
Outrossim, a Secretaria Municipal de Finanças, órgão municipal competente para o assunto, também recomendou veto a todas as emendas apresentadas, aduzindo o quanto 
segue:
As emendas de fl s. 78, 86, 90, 135, 136/137, 138/139, 140/142, 178/180, 183/185 e 188/190 ferem a Lei Federal n° 4.320, que “Estatui normas gerais de Direito Financeiro para 
elaboração dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”, em face dos seguintes motivos:
A mencionada Lei Federal, em seu artigo 15, preconiza que na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á  no mínimo  por elementos, entendendo-se por estes, con-
forme elucidado no parágrafo único do citado artigo, o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração publica 
para consecução dos seus fi ns. 
Contudo, como se vê nas emendas supramencionadas, a discriminação das despesas, por elementos, não ocorreu, o que torna tais emendas ilegais, por contrariar a Lei Federal 
que disciplina o assunto.
Além do mais, tais emendas apresentam, também, as seguintes irregularidades:
Inviabilizam os gerenciamentos de contratos de despesas continuadas do Gabinete do Prefeito, tais como: aluguel do prédio da Ouvidoria Pública, Corregedoria da Polícia Civil, 
Conselho Tutelar, Zonas Eleitorais, tarifas públicas de água, luz e telefone, contrato de estagiários, impressos, contrato de manutenção de micros computadores e processamento 
de dados com a IMA, contrato de publicidade, além de contrariarem à Lei n° 13.967, de 17 de dezembro de 2010 ( altera a Lei 13.892/2010 que dispõe sobre as diretrizes orça-
mentárias para o ano de 2011 e dá outras providências ), uma vez que os valores propostos poderão mudar as metas estipuladas para 2011. 
Já as emendas de fl s. 143/145, 146/147, 148/150, 151/153, 160/163, 164/166, 167/ 169, 170/172, 173/175, 176/177, 181/182, 186/187, 191/192, apresentam, em suma, as 
irregularidades a seguir mencionadas:
Inviabilizam o gerenciamento dos contratos de despesas continuadas do Gabinete do Prefeito, tais como o contrato com a IMA, que gerencia todo o processamento de dados da 
PMC; o contrato com a CIATEC - Companhia de Desenvolvimento do Pólo de Alta Tecnologia de Campinas, que trata de serviços de consultoria para a realização de estudos 
e projetos voltados ao desenvolvimento tecnológico, apoiando o NADE e a administração dos Pólos I e II de Campinas e também os contratos para veiculação de matérias 
informativas para os munícipes (nas áreas da educação, saúde, transporte etc.) em diversos meios de comunicação; a publicação de atos ofi ciais (matérias de interesse público) 
em jornais e outros meios de comunicação. 
Tais emendas também não especifi cam os códigos das fontes de recursos e da aplicação a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, infraestrutura de 
comunicação com postos de saúde, escolas, hospitais e outras áreas, serviços de atendimento ao cidadão, impressão de formulários usados por todos os órgãos da Administração, 
bem como o Diário Ofi cial do Município. 
Além do mais, de igual forma contrariam a Lei nº 13.967, de 17 de dezembro de 2010, uma vez que os valores propostos, como já mencionado alhures, poderão mudar as metas 
estipuladas para 2011.
No caso específi co da emenda de fl s. 191/192, importante salientarmos que o Município concentra gastos e despesas muito superiores ao mínimo de 25% (vinte e cinco por 
cento) determinado constitucionalmente, o que demonstra o compromisso do Governo com a educação para construção de um futuro mais promissor para as crianças e jovens 
de nosso país, sendo certo que a alocação de recursos, por força de determinação judicial para o aumento de despesas para o exercício de 2011, em face de investimentos que 
anteriormente não alcançaram o mínimo constitucional, foi revista pela Justiça, o que permitirá o atendimento de demandas igualmente importantes para o Município, e o pla-
nejamento para a inversão adequada de recursos na educação nos execícios seguintes.
Nas emendas de fl s. 151/153 e 186/187, as rubricas indicadas para anulação são inexistentes. Ademais, no caso da emenda de fl s. 151/153, o valor da anulação inviabilizará o 
gerenciamento dos contratos de despesas continuadas na Secretaria de Finanças, como contrato de manutenção do Sistema de Nota Fiscal, ISS Eletrônico, Contábil e Orçamen-
tário, manutenção equipamentos eletrônicos, despesas de energia elétrica, serviços de correio e etc.
Essas as razões do veto parcial ao projeto, no que tange às emendas apresentadas às fl s. 78, 86, 90, 135, 136/137, 138/139, 140/142, 143/145, 146/147, 148/159, 151/153, 
160/163, 164/ 166, 167/169, 170/172, 173/175, 176/177, 178/180, 181/182, 183/185, 186/187, 188/190, 191/192.
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos protestos de elevada consideração e apreço.

Campinas, 28 de dezembro de 2010.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal 
EXMO. SR.
VEREADOR AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

 LEI Nº  13.988 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010 
 DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 Art. 1º  - O Orçamento Programa do Município de Campinas para o exercício de 2011, discriminado nos anexos desta Lei, em conformidade com o que preconiza a Lei n. 4.320, 
de 17 de março de 1964, orça a receita da administração direta em R$ 2.837.016.347,00 (Dois bilhões, oitocentos e trinta e sete milhões, dezesseis mil e trezentos e quarenta e 
sete reais), que, somada à projeção da receita da administração indireta, resulta no valor orçado de R$ 3.237.369.382,00 (Três bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, trezentos 
e sessenta e nove mil e trezentos e oitenta e dois reais).

 Art. 2º  - As Receitas, orçadas por categorias econômicas, serão realizadas com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com os 
quadros anexos a esta Lei, observada a seguinte classifi cação:

 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 1.1. RECEITAS CORRENTES............................................................................................................................................................................................................................................ 2.954.810.630,00  
RECEITAS TRIBUTÁRIAS .................................................................................................................................................................................................................................................. 1.134.256.912,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ........................................................................................................................................................................................................................................... 16.043.100,00
RECEITAS PATRIMONIAIS ...................................................................................................................................................................................................................................................... 26.360.485,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ..................................................................................................................................................................................................................................... 1.502.258.684,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES ....................................................................................................................................................................................................................................... 275.891.449,00
 1.2. RECEITAS DE CAPITAL ................................................................................................................................................................................................................................................. 85.368.971,00 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................................................................................................................................................................................................................................ 8.473.502,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL ............................................................................................................................................................................................................................................. 76.895.469,00
 1.3. DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ........................................................................................................................................................................ 203.163.254,00 
 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ......................................................................................................................................................................................................................... 2.837.016.347,00  
 2. AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES  
 2.1. RECEITAS CORRENTES............................................................................................................................................................................................................................................... 184.146.235,00 
 2.2. RECEITAS DE CAPITAL ........................................................................................................................................................................................................................................................ 79.600,00 
 2.3. RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA ................................................................................................................................................................................ 216.127.200,00 
 TOTAL DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES .................................................................................................................................................................................................................... 400.353.035,00 
 TOTAL GERAL DA RECEITA ........................................................................................................................................................................................................................................... 3.237.369.382,00  

 Art. 3°  - A Despesa Orçamentária da Administração Direta, fi xada em R$ 2.772.483.229,00 (Dois Bilhões, setecentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil 
e duzentos e vinte e nove reais), será realizada nos termos da Lei n. 13.892, de 26 de julho de 2010, de acordo como seguinte desdobramento:
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 1. ÓRGÃOS DO GOVERNO 
 1.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
CÂMARA MUNICIPAL  ..............................................................................................................................................................................................................................................................78.000.000,00
GABINETE DO PREFEITO ........................................................................................................................................................................................................................................................60.628.070,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ...............................................................................................................................................................................................................35.752.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS .......................................................................................................................................................................................................23.930.749,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ............................................................................................................................................................................................................................85.124.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................................................................................................................121.541.001,00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ........................................................................................................................................................................................................................558.248.951,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .................................................................................................................................................................................................................................807.363.166,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL .....................................................................................................................................................125.054.337,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO ........................................................................................................................................................................................................................14.735.727,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ..............................................................................................................................................................................................................................47.381.694,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES .....................................................................................................................................................................................................................76.498.403,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO ...................................................................................................................................................21.605.207,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ......................................................................................................................................................................................4.773.071,00
SECRETARIA MUNICIPAL HABITAÇÃO ...............................................................................................................................................................................................................................38.280.447,00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA .....................................................................................................................................71.039.113,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ...................................................................................................................................................................................................................................215.362.949,00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E TURISMO ........................................................................................................................................................12.875.288,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ...........................................................................................................................................................................................................132.221.889,00
GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO ...........................................................................................................................................................................................................1.468.771,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER ............................................................................................................................................................................................................31.299.532,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ...................................................................................................................................................................................................................4.878.892,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA ...........................................................................................................................................................................................................8.965.394,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS .......................................................................................................................................................................................................195.453.928,00
 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ..........................................................................................................................................................................................................................2.772.483.229,00  

 1.2. AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC .........................................................................................................................................................................33.431.015,00
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO ....................................................................................................................................................................................................................1.969.236,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI...........................................................................................................................................................................................................................30.350.182,00
SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC ................................................................................................................................................................................................................................32.800.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV ...............................................................................................................................................366.335.720,00 
 TOTAL DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES .....................................................................................................................................................................................................................464.886.153,00  
 TOTAL GERAL DA DESPESA ............................................................................................................................................................................................................................................3.237.369.382,00  

 Art.  4°  - Fica o Chefe do Poder Executivo, respeitada as prescrições constitucionais e nos termos do art. 7o. da Lei Federal n. 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais 
suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fi xado no art. 1o. desta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação.
§ 1o. - O limite fi xado neste artigo não será onerado pelos créditos suplementares que promoverem transposição, remanejamento ou transferência de recursos no âmbito de uma 
mesma ação, no mesmo órgão, consoante o previsto no artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal.
§ 2o. - Excluem-se no limite fi xado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insufi ciência nas 
dotações relativas a:
I - pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, PASEP, auxílio alimentação e vale transporte aos servidores;
II - serviço da dívida pública bancária e acordos de outras dívidas;
III - pagamentos de requisitórios judiciais;
IV - dispêndios correspondentes a receitas vinculadas a convênios, autorizados por Lei, e a fundos legalmente instituídos, até o limite efetivamente arrecadado nas respectivas rubricas;
V - operações de crédito, com utilização já incluída nesta lei;
VI - despesas de exercícios anteriores;
VII - incorporação de saldos fi nanceiros, apurados em 31 de dezembro de 2010, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando 
se confi gurar receita do exercício superior às previsões de despesas fi xadas nesta Lei.

 Art.  5°  - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entida-
des, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

 Art.  6°  - Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada a solicitar do Executivo a abertura de créditos adicionais suplementares, para reforço de suas dotações, até o limite de 
10% (dez por cento) do orçamento do Legislativo.

 Art. 7°  - A despesa do Orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito a voto, observada 
a programação anexa a esta Lei, é fi xada em R$ 173.275.840,00 (Cento e setenta e três milhões, duzentos e setenta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais), obedecendo os 
seguintes montantes:
 EMPRESAS: 
CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A. .....................................................................................................................................................................................10.000.000,00
SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. ......................................................................................................................................................148.340.376,00
IMA - INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS.........................................................................................................................................................................................................8.613.964,00
COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS .................................................................................................................................................................................6.321.500,00
 TOTAL  ...........................................................................................................................................................................................................................................................173.275.840,00 

 Art. 8°  - Poderá ser o Chefe do Executivo realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a fi nalidade de manter o equilíbrio orçamentário-fi nanceiro do Municí-
pio, observados os limites fi xados para Estados e Municípios em resolução do Senado Federal. 

 Art. 9°  - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair fi nanciamentos com agências nacionais e/ou internacionais ofi ciais de crédito para aplicações em investimentos fi xados 
nesta Lei, bem como oferecer as contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes fi nanciamentos.
Parágrafo único - Cada fi nanciamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos do art. 7o., IV, da Lei Orgânica do 
Município.

 Art. 10  - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir novos créditos, sempre que se fi zer necessário, para cobrir despesas e/ou oferecimento de contrapartidas, vinculadas à cap-
tação de recursos externos, advindos de instituições nacionais e/ou internacionais ofi ciais de crédito, bem como de órgãos governamentais. 

 Art. 11  - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fi ca condicionada à celebração dos instrumentos.

 Art. 12  - Para o efetivo cumprimento do art. 10 da Lei n. 13.892, de 26 de julho de 2010, que “dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município para o ano de 2011, e dá 
outras providências” fi ca o Poder Executivo, se necessário, mediante justifi cativa, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares e especiais referentes a ações constantes 
do Plano Plurianual com recursos do tesouro e fontes externas não consignados nesta Lei.

 Art. 13 -  Fica autorizada, se necessária, a adoção de parâmetros para a utilização de contingenciamento das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização 
das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe o art. 33 da Lei n. 13.892/10.

 Art. 14 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 15  - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

 Campinas, 28 de dezembro de 2010 
 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

 Prefeito Municipal 
 AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 
PROTOCOLADO Nº 10/10/36.240
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ORÇAMENTO 2011 - EVOLUÇÃO DA RECEITA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Receita Receita Receita Receita Receita Receita

Realizada Realizada Realizada Realizada Estimada Estimada

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO em R$ em R$ em R$ em R$ em R$ em R$

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.454.217.497 1.686.820.018 1.874.319.323 1.910.270.285,96 2.542.094.692,00 2.751.647.376,00

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 601.450.777 666.255.713 777.874.458,87 826.912.852,39 997.828.121,00 1.134.256.912,00
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 12.458.139 12.404.097 12.570.967,70 13.722.448,21 15.135.000,00 16.043.100,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 18.296.602 18.242.606 29.002.659,44 9.845.952,72 29.523.899,00 26.360.485,00
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 721.998.025 852.345.255 1.033.412.165,70 1.110.739.997,51 1.372.985.632,00 1.502.258.684,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 100.013.955 222.125.614 144.777.969,88 98.206.513,68 298.718.457,00 275.891.449,00

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 14.479.005 476.374 32.309.224 36.331.466,81 60.121.702,00 85.368.971,00

2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 0 0,00 0,00 0,00 8.473.502,00
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0 0 0,00 24.348.360,87 60.000.000,00 0,00
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO 14.479.005 476.374 549.872,84 560.963,32 121.702,00 76.895.469,00
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0 0 31.759.350,72 11.422.142,62 0,00 0,00

9000.00.00 DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -59.649.382 -84.553.267 -123.318.899 -149.157.479 -172.096.417 -203.163.254

9700.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -59.649.382 -84.553.267 -123.318.898,74 -149.157.478,55 -172.096.417,00 -203.163.254,00

TOTAL GERAL 1.409.047.121 1.602.743.125 1.906.628.546 1.946.601.753 2.602.216.394 2.837.016.347



31Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 Diário Ofi cial do Município de Campinas



32 Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010Diário Ofi cial do Município de Campinas



33Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 Diário Ofi cial do Município de Campinas



34 Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010Diário Ofi cial do Município de Campinas



35Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 Diário Ofi cial do Município de Campinas



36 Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010Diário Ofi cial do Município de Campinas



37Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 Diário Ofi cial do Município de Campinas



38 Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010Diário Ofi cial do Município de Campinas



39Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 Diário Ofi cial do Município de Campinas



40 Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010Diário Ofi cial do Município de Campinas



41Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 Diário Ofi cial do Município de Campinas



42 Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010Diário Ofi cial do Município de Campinas



43Campinas, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 Diário Ofi cial do Município de Campinas

ORÇAMENTO 2011 - EVOLUÇÃO DA DESPESA 

2009 2010 2011
Despesa Despesa Despesa

Realizada Fixada Fixada

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO em R$ em R$ em R$

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.886.210.663,86 2.196.415.447,00 2.396.725.056,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 254.635.308,65 333.450.747,00 365.758.173,00

9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

TOTAL GERAL 2.140.845.972,51 2.539.866.194,00 2.772.483.229,00
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